
 

_____________________________________________________________________________ 
Avenida da Paz, 1388, Sala 111, Edifício Avenue Center, Centro, Maceió-AL, CEP: 57.020-440 

Tel.: (82) 3202-7385, Cel/Whatsapp: (82) 98146-1144. 
E-mail: sindjus@sindjus-al.org.br – Site: www.sindjus-al.org.br 

 

 

 
 

Ofício Circular nº 01/2022-SINDJUS/AL 

     Maceió, 17 de janeiro de 2022. 

 

 

A Sua Excelência o Senhor 
Desembargador Federal José Marcelo Vieira de Araújo 
Presidente do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 
Nesta 
 

 

Assunto: Situação do novo Coronavírus (SARS-Cov-2), causador da doença denominada 
COVID-19 e do surto de gripe provocado pelo vírus Influenza. Restabelecimento 
imediato do teletrabalho a todos os servidores que retornaram ao trabalho presencial. 

 

 

Senhor Presidente, 
 
 

O SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 
EMALAGOAS – SINDJUS/AL, entidade sindical devidamente registrada e reconhecida nos 
termos da Constituição Federal, inscrita no CNPJ, sob o nº 14.920.120/001-43, vem, 
respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por seu Coordenador-Geral ao final 
assinado, encaminhar o presente REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO conforme razões 
a seguir descritas. 
 

A Entidade Sindical, acima nominada, devidamente reconhecida conforme prevê a 
legislação vigente, atua na defesa dos interesses da categoria dos servidores públicos federais 
vinculados ao Poder Judiciário da União e dirige o presente requerimento na condição de 
representação dos servidores dessa Justiça. 

 
Segundo o Ministério da Saúde, novo Coronavírus (SARS-Cov-2), é de uma família 

de vírus, altamente contagiosa, que causa infecções respiratórias, cujos principais sintomas 
são febre, tosse e dificuldade de respirar. Sua disseminação ocorre pelo ar ou de pessoa para 
pessoa, isto é, a contaminação se dá por gotículas respiratórios ou contato próximo (cerca de 
1 metro da pessoa infectada) e que causa a doença denominada COVID-19. 
https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus/sobre-a-doenca#casossuspeito 
 

Como é cediço, o novo Coronavírus (SARS-Cov-2) já se espalhou por todos os 
continentes e infectou mais de 320 milhões de pessoas no mundo, provocando cerca de 5,52 
milhões mortes, conforme as estatísticas do dia 16/01/2022.  
https://www.bing.com/search?form=MOZLBR&pc=MOZD&q=estatisticas+covid 
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 O ano de 2022 já começa sob o signo da preocupação e medo. Depois de queda 
acentuada nos índices de contaminação da Covid-19 no ano passado, o mês de janeiro é 
marcado pela assustadora crescente dos casos da doença. Nas duas primeiras semanas de 
janeiro, foram registradas altas nos casos de contaminação por Covid-19, da variação 
Ômicron, e de infecção e coinfecção por Influenza A (H3N2). Ainda mais grave, no Brasil, já 
foram notificados casos da Deltacron, uma variante que preocupa por afetar os pulmões como 
a originária Delta, associada à contagiosidade da Ômicron. 
 

O Brasil, segundo dados do Consórcio de Veículos de Imprensa com informações das 
Secretarias Estaduais de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde, de acordo 
com o boletim do dia 16/01/2022, consolidado às 20h, registrou 31.629 novos casos 
conhecidos de Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 23.006.952 
diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos 
nos últimos 7 dias foi a 69.235 – a maior desde o dia 27 de junho do ano passado (70.103). 
Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +721%, indicando tendência 
de alta nos casos da doença. Em seu pior momento, a curva da média móvel nacional de 
casos chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho de 2021. 

 
O país também registrou 92 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 

621.099 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos 
últimos 7 dias é de 153. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +59%, 
indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença. Em Alagoas, de acordo 
com esse mesmo boletim, houve 245.628 casos de Covid-19 e 6.393 mortes1. 

 
A situação é tão grave que, recentemente, com o aparecimento da nova variante 

Ômicron do Coronavírus com um poder maior de contágio, justificou-se o fechamento de 
órgãos públicos, de estabelecimentos e todo tipo de restrição de circulação de habitantes em 
muitos países, mesmo com o avanço da vacinação. Na última semana, várias companhias 
aéreas em todo o mundo anunciaram cancelamentos e suspensões de voos devido ao alto 
número de funcionários e colaboradores infectados pela Covid-19. 

 
Com o objetivo de reduzir a propagação do coronavírus e suas variantes, faz-se 

necessária determinação para que os servidores públicos continuem com o regime 
extraordinário de teletrabalho, pois o momento atual ainda não é propício para o trabalho 
presencial. Nesse sentido, é o presente requerimento para o restabelecimento imediato do 
teletrabalho a todos os servidores que retornaram ao trabalho presencial, haja vista a 
preocupação com a saúde do quadro de pessoal, que integra esse órgão, levando em 
consideração que o esquema remoto, instituído no começo da pandemia, não interferiu em 
qualidade ou produtividade dos serviços prestados, além de gerar uma economia aos cofres 
públicos, nesse momento de contenção de despesas. 

 
 
 

 
1 https://g1.globo.com/saude/coronavirus/noticia/2022/01/16/brasil-registra-316-mil-novos-
casos-conhecidos-de-covid-em-1-dia.ghtml 
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Devemos levar em consideração que os números de não vacinados e de contaminados 

com a Covid-19 ainda são altos e alarmantes. Apesar dos avanços da vacinação, as taxas de 
contaminação seguem altas, com diversas variantes alastrando-se dos grandes centros para os  
mais diversos rincões do país e, nesse cenário, Alagoas, da capital ao interior, não está, 
infelizmente, totalmente imune. 

 
O elevado patamar de risco de transmissão do vírus Sars-Cov-2 pode ser agravado pela 

maior transmissibilidade da variante Ômicron, em paralelo ao lento avanço da imunização 
entre os grupos mais jovens e mais expostos, combinado com maior circulação de pessoas 
pelo retorno das atividades de trabalho e educação. Nesse sentido, é importante refutar a ideia 
de que a vacinação protege integralmente as pessoas de serem infectadas e transmitir o vírus, 
o que pode se tornar um risco adicional com a nova variante de preocupação Ômicron. 

 
O neurocientista brasileiro e professor titular da Universidade Duke nos EUA, Miguel 

Nicolelis, discorda que a variante Ômicron do coronavírus sinalize os primeiros passos para 
o fim da pandemia de Covid-19 no mundo. Segundo ele, “Infelizmente, não existem 
evidências claras disso. Não há nenhum modelo [científico], pelo contrário, acabou de sair na 
Universidade de Washington as previsões [dos próximos meses de pandemia] para o Brasil, 
Índia e Estados Unidos, e os números são assustadores", afirmou o médico, durante entrevista 
ao UOL News.... - Veja mais em https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2022/01/10/miguel-nicolelis-uol-news.htm?cmpid=copiaecola 

 
Segundo o estudo norte-americano citado por Nicolelis, o Brasil pode estar atualmente 

entre 400 e 600 mil infecções diárias de Covid-19 por causa da Ômicron — número que pode 
chegar a 2 milhões de casos por dia. "Vamos passar de longe o pico de casos nessa terceira 
onda com a ômicron, que não tem nada de leve a nível populacional", apontou o 
neurocientista. A alta transmissibilidade da ômicron é justamente o que a torna potencialmente 
mais letal, explicou Miguel Nicolelis, destacando que já há casos de mistura genética da 
variante delta com a ômicron — o Deltacron, descoberto no Chipre.... - Veja mais em 
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2022/01/10/miguel-nicolelis-uol-
news.htm?cmpid=copiaecola 
 

Acrescenta ainda o neurocientista Miguel Nicolelis que "Ela pode ter sintomas mais 
leves em pessoas vacinadas, menos invasão pulmonar, mas ainda é letal e está causando uma 
média de óbitos altíssima em todo o mundo, além de número de hospitalizações gigantescos" 
- Veja mais em https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-
noticias/redacao/2022/01/10/miguel-nicolelis-uol-news.htm?cmpid=copiaecola 

 
Logo, não é hora de relaxar qualquer medida de prevenção, a exemplo da suspensão 

das atividades presenciais de trabalho, porque a pandemia não acabou e as variantes Delta e 
Ômicron circulam no país de forma mais infecciosa que o vírus original, sendo mais 
transmissível que a variante Gama e sem nenhum tipo de rastreamento genético em massa, 
além de considerar o surto de gripe provocado pelo vírus Influenza, com aumento significativo 
dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave desde o mês de dezembro passado.  
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Devemos salientar que, conforme a Constituição Federal, o direito à vida é um bem 

jurídico imensurável. Assim, para que o bem ‘vida’ seja preservado, o direito à saúde, 
consectário da dignidade humana, deve se encontrar, também, em situação de preservação. 
Não há como manter essa “tríade” (vida, saúde e dignidade humana) em uma simbiose, se os 
meios necessários não forem deveras assegurados. Nesse cenário pandêmico, o principal meio 
para que essa simbiose se concretize, é a vacinação/imunização da população em geral, bem 
como a manutenção das medidas como o uso de máscaras e de distanciamento físico e social, 
em especial para os grupos com maior exposição e vulnerabilidade. 

 
Como o vírus é altamente contagioso, dentre as medidas de prevenção está a restrição 

de circulação, o que diminuirá o contato pessoal, que é o principal vetor de transmissão. Não 
foi por outro motivo que nos países que já foram atingidos, a solução encontrada pelo poder 
público local foi o fechamento de órgãos e o cancelamento de eventos de toda espécie. 

 
Medidas desta natureza devem continuar ser tomadas o mais rápido possível, pois 

certamente serão eficazes contra a proliferação das variantes mais transmissíveis do novo 
Coronavírus, algo que evitará contágios e óbitos. O pedido ao final descrito tem, portanto, o 
desiderato de preservar vidas. 

 
A característica dos serviços prestados pelos órgãos de Justiça pressupõe, 

necessariamente, repetidos contatos pessoais. São inúmeros jurisdicionados que acessam seus 
prédios, há atendimento contínuo, além da realização de audiências, perícias médicas, sessões 
de julgamento, realização de serviços externos (Oficiais de Justiça), cadastramentos 
biométricos, além de serviços administrativos, como os de segurança (Agentes, inclusive 
aqueles organizados em escala de trabalho), recadastramento de aposentados e rotinas 
diversas, de forma que há inegável exposição dos servidores, magistrados, trabalhadores 
terceirizados e usuários a altíssimo risco de contágio. 
 

É certo que, diante da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) elevando 
a classificação da Covid-19, a Administração divulgou medidas que tratam do tema. No 
entanto, somente a suspensão do expediente presencial de todas as atividades poderá, de fato, 
atenuar os riscos de contágio pelas novas variantes mais transmissíveis, pois a OMS orienta 
evitar contatos físicos e ambientes com alta concentração de pessoas, além de outras medidas 
de higiene, tudo para salvaguardar a saúde de todos os trabalhadores. 

 
O Supremo Tribunal Federal já adotou medidas de precaução para garantia da 

segurança à saúde dos seus servidores e demais colaboradores, com a publicação da Portaria 
GDG Nº 4, de 08 de janeiro de 2022. 

 
Outrossim, diversos tribunais já voltaram para o trabalho remoto neste período de 

recrudescimento da pandemia, como exemplos o TRF da 3ª Região (PORTARIA 
CONJUNTA PRES/CORE Nº 26, DE 05 DE JANEIRO DE 2022), o TRF da 4ª Região 
(RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 8/2021, DE 10/01/2022), o TRT da 12ª Região (ATO SEAP 
Nº 01, de 07 de janeiro de 2022), o TRT da 16ª Região (ATO GP nº 001/2022, janeiro de 
2022) e o TRE/SP (Resolução Nº 573/2022, de 13 de janeiro de 2022). 
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Diante disso, requer, com a máxima urgência: 
 
1 - que sejam adotadas medidas urgentes para o restabelecimento imediato do 

teletrabalho a todos os servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e das Varas 
do Trabalho de Alagoas que retornaram ao trabalho presencial até que haja controle efetivo 
da pandemia, tendo em vista as atuais condições de risco de contágio pelas variantes Delta e 
Ômicron do novo Coronavírus (SARS-Cov-2) e pelo surto de gripe provocado pelo vírus 
Influenza, como medida necessária para promoção da saúde e segurança de todos que laboram 
nessa justiça especializada, seus respectivos familiares, bem como da população, prevenindo 
a contaminação e disseminação do vírus; 

 
2 - que a todos os Servidores da Justiça do Trabalho de Alagoas seja permitida a 

continuidade da execução de suas atividades por trabalho remoto, cujos critérios de medição 
foram firmados entre o servidor e o chefe de sua unidade de lotação, principalmente àqueles 
maiores de 60 anos, grávidas, portadores de doenças crônicas que compõem risco de aumento 
de mortalidade por COVID-19, bem como aos servidores que possuam filhos em idade escolar 
ou inferior e que necessitem da assistência de um dos pais, enquanto vigorar norma local que 
suspenda as atividades escolares ou em creches, por motivo de força maior relacionada ao 
novo Coronavírus (SARS-Cov-2), causador da doença denominada COVID-19; 

 
3 - que, durante o período das medidas temporárias de prevenção, sejam suspensos os 

prazos administrativos para o cumprimento de ordens Judiciais para os Oficiais de Justiça 
Avaliadores Federais, bem como as suas atividades externas, ressalvadas as situações de 
urgência, a critério da autoridade judiciária, os quais ficarão à disposição da chefia imediata 
para eventuais serviços internos ou remotos específicos do cargo. 

 
Por fim, considerando que a situação aqui narrada é comum a todas as unidades do 

Poder Judiciário da União, a Entidade ainda solicita que essa Administração envide esforços, 
em conjunto com os outros Tribunais, para buscar uniformidade de procedimentos, com o 
objetivo de garantir a saúde de todos os servidores, magistrados, trabalhadores terceirizados e 
jurisdicionados. O Sindicato, neste sentido, coloca-se, mais uma vez, à disposição para discutir 
a situação e empenhar esforços para encontrar a melhor solução que garanta a proteção dos 
interesses da categoria e da população, primando pela saúde e a vida dos cidadãos como 
direitos fundamentais. 
 

Termos em que, 
Pede Deferimento. 

 
 

Américo Albuquerque Sampaio 
Coordenador-Geral 

Diretoria Colegiada - SINDJUS-AL 
 

 




